
ÎNTRU ACEASTA VOR CUNOAªTE TOÞI CÃ SUNTEÞI UCENICII MEI, DACÃ VEÞI AVEA DRAGOSTE UNII FAÞÃ DE ALÞII  ( IOAN 13,3-35)

P U B L I C A Þ I E  A  B I S E R I C I I  O R T O D O X E  D I N  R E P U B L I C A  M O L D O V A

Nr.  16 (95) 17 decembrie, 1999Apare din 1995

Acesta a fost pe vremea lui Diocleþian ºi
Maximian, strãlucind mai înainte în
viaþa cãlugãreascã, ºi pentru nes-
pusa lui bunãtate s-a fãcut Arhiereu,
ºi fiind cu frica lui Dumnezeu, cin-
stind creºtinãtatea ºi propovãduind
cu îndrãznealã buna credinþã, s-a
prins de mai marii cetãþii Lichiei, ºi
dându-l la munci ºi la rane, 1-a
bãgat în temniþã împreunã cu alþi
creºtini. ªi deoarece marele ºi bine
cinstitorul Constantin, din voia lui
Dumnezeu a stãtut împãrat
Romanilor, atunci cei ce erau închiºi
s-au slobozit din legãturi, cu care
împreunã ºi marele Nicolae; si
mergând la Mira, n-a trecut mult ºi
s-a adunat de marele Constantin
întâiul sinod de la Niceia, cãruia a
fost pãrtaº ºi minunatul Nicolae.
Acesta a fãcut multe mi-nuni, pre-
cum aratã istoria lui. Scos-a pre trei
oameni ce se nãpãstuiserã, de era sã
moarã prin strâmbãtate, cã prinzând ei de veste cã
vor sã piarã, aflându-se în temniþã, a chemat pre
sfântul în ajutor, pomenindu-i ºi alte bune fapte ce a

fãcut, ºi precum a scãpat pre alþi trei tineri ce erau
sã piarã la Lichia, aºa ºi pre dânºii sã-i
scape. Pentru aceasta sfântul Nicolae,
carele a fost grabnic ºi fierbinte spre
ajutor, s-a arãtat în vis împãratului
Constantin ºi eparhului Avlavie, mu-
strându-1 pentru pâra ce fãcuse oame-
nilor la împãratul. Iar pre împãratul
1-a învãþat cu amãnuntul, ºi i-a spus cã
erau nevinovaþi, ºi cum cã din rãutate
au fost pârâþi. Pentru aceea prin vede-
nia aceasta, i-a scãpat din nevoia
aceea. Deci fãcând ºi alte multe minuni
ºi pãstorind dumnezeieºte poporul ºi
ajungând la adânci bãtrâneþe, s-a
mutat cãtre Domnul, neuitând nici
dupã moarte turma sa, ci în toate zilele
dând cu îndestulare ale sale faceri de
bine la cei lipsiþi, ºi apãrându-i de tot
felul de primejdii ºi de nevoi. Încã ºi
pânã astãzi acelaºi Dumnezeu, prin
mijlocirea lui lucreazã multe minuni, ºi
cei ce-l roagã cu adevãratã ºi neîndoitã

credinþã, nu numai aceste, ci ºi mai mari de- cât
aceste minuni dobândesc. 

(continuare în pag. 6)

OM  CERESC  FIIND,  ÎNTOCMAI  
CU  ÎNGERII,  PE PÃMÂNT TE-AI  ARÃTAT

Pe lângã multiplele acti-
vitãþi culturale ºi ecleziastice ale
mitropolitului Gavriil Bãnu-
lescu-Bodoni,  meritã o deosebitã
atenþie  editarea
Bibliei de  la
Petersburg din
1819.

Cartea a
fost tipãritã cu
caractere chi-
rilice mãrunte
pe  1364 pagini,
80 (240 mm).
Pagina culeasã: 195x115 mm.
Rânduri: 50. Culese pe douã
coloane. Tipãrit cu caractere
chirilice mãrunte. Tiparul într-o
culoare. Legat în piele.

Biblia întreagã de la
Petersburg, tipãritã de Societatea
Biblicã Rusã la 1819, este a treia
ediþie integrã a Bibliei în limba
românã.

Încã înainte de înfiinþarea
secþiei din Chiºinãu a Societãþii
Biblice, Comitetul secþiei din
Petersburg l-a rugat pe mitropo-
litul Gavriil sã-i trimitã o Biblie
româneascã. Î.P.S. Gavriil tri-
mite Biblia de la 1688, tipãritã la
Bucureºti în timpul lui ªerban
Cantacuzino, care în opinia mi-
tropolitului Gavriil era �neclarã

ºi chiar neglijentã�,  ºi Biblia
tipãritã la Blaj, în Ardeal, la 1795
cu o scrisoare în care recomanda
sã se foloseascã Biblia de la Blaj,

întrucât �traducerea este fãcutã
de pe ediþiile celor 70 de înter-
pretãtori de rãsãrit; ºi este mai
clarã, ºi în ea se întrebuinþeazã
limba cea nouã, mai  înþeleasã�. 

La 16 ianuarie 1816
principele A. Goliþin aduce la
cunoºtinþã mitropolitului Gavriil,
cã Comitetul din Petersburg s-a
oprit asupra Bibliei de la Blaj, ºi
cã  corectura va supraveghea-o
vicepreºedintele societãþii,
principele Ipsilanti, cu ajutorul
consilierului de  colegii Matei
Krupenski. Totodatã Goliþin
roagã sã i se trimitã o faþã bi-
sericeascã care cunoaºte bine
limba românã ºi sã ia  însãºi mi-
tropolitul grija reviziei corec-
turii; primele coli ale Noului

Testament i le-a ºi trimis. Î.P.S.
Gavriil singur a corectat primele
coli, gãsind mai multe greºeli.
Pentru a înlesni tipãrirea Bibliei,

mitropolitul Gavriil îl
chemã pe arhimandri-
tul (mai târziu arhiereu)
Varlaam (Cuza), egu-
menul mãnãstirii
Dobrovãþ de lângã Iaºi,
fost elev al lui, un bun
cunoscãtor al limbii
române ºi greceºti, care

împreunã cu un psalt
pleacã la Petersburg în februarie
1817. Noul Testament era
aproape tipãrit ºi Varlaam s-a
apucat de corectarea Bibliei,
despre care fapt principele A.N.
Goliþin comunicã mitropolitului
Gavriil: �Comitetul Societãþii
Biblice Ruseºti, bucurându-se de
succesul în îndreptarea lui
(Varlaam) în tipãrirea Bibliei
moldoveneºti, a hotãrât pentru a
scurta timpul pentru revizuirea
ºi corectarea ediþiei, care se va
tipãri aici, sã vã trimitã
Preasfinþiei Voastre pãrþile corec-
tate ale originalului, ca sã avem
binecuvântarea ºi aprobarea D-
stã�.

180 DE ANI AI BIBLIEI

DE LA PETERSBURG

DIN CUPRINS
NU CERCETA ACESTE
LEGI, CÃCI EªTI NEBUN
CÂND LE-NÞELEGI

De ce respectãm creaþia omului
ºi de ce negãm creaþia lui
Dumnezeu? 
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Sf. Ioan Gurã de Aur
CUVÂNT DESPRE 
VALOAREA POSTULUI

Da, postul istoveºte trupul ºi
pune frâu zburdãrilor celor fãrã
rânduialã, dar face sufletul mai
limpede, îl întraripeazã, îl face sã
se suie la înãlþimi, îl face uºor.
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PÃCATUL ªI RÃUL

În viziunea creºtinã
cãderea în pãcat ºi însuºi
pãcatul constituie nu doar un
aspect al antropologiei, dar axa
sau cheia ei, necesarã pentru
înþelegerea omului, lumii ºi a
istoriei.
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BUCURIA DE A FI
CREªTIN

Creºtinul care trãieºte în harul
lui Dumnezeu simte bucuria
comuniunii cu El.
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STIMAÞI CITITORI! 

ÎNCÃ NU E TÂRZIU! 

NU RATAÞI ªANSA DE A

VÃ ABONA LA

�CURIERUL ORTODOX�

MORMÂNTUL
FECIOAREI MARIA
A FOST INUNDAT

Capela subteranã  unde  se
aflã  mormântul  Fecioarei
Maria, situatã la poalele Muntelui
Mãslinilor, a fost inundatã luni,
13 decembrie, ca urmare a unei
puternice ploi torenþiale.
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- Românii �cei buni� �
sunt acei care îi izoleazã pe
românii ortodocºi de
ceilalþi ortodocºi, care nu
sunt români�

- Românii ��cei rãi�� �
sunt acei care încearcã sã
pãstreze cu orice preþ uni-
tatea dintre românii
ortodocºi ºi ceilalþi
ortodocºi, care nu sunt
români� 

- Românii �cei buni� �
sunt acei care liturgisesc
categoric doar  româneºte

(uitând cã, dacã nu
deschidea cândva Seminar
ºi tipografie la Chiºinãu
ÎPS Mitropolit Bãnulescu-
Bodoni, ei nu cã n-ar mai fi
liturgisit azi româneºte, dar
nici vorbã româneascã n-ar
mai fi auzit între apele
Prutului ºi Nistrului. Dar
pentru ei, unul ca
Bãnulescu-Bodoni a fost
�român rãu�, cãci  s-a vân-
dut ruºilor�� vorba lor, ºi
pãcatul � tot al lor...)

- Românii �cei rãi� �
sunt acei care îndrãznescîndrãznesc
sã liturgiseascã  româneºte,
fãrã a-ºi cere învoire de la
românii �cei buni� (care
deþin �tabu� pe ideea
naþionalã�).

- Românii �buni� �
sunt acei care le permit Sf.
Parascheva, Sf. Ioan cel
Nou, Sf. Antin Ivireanul,
Sf. Paisie de la Neamþ  sã
facã parte din Biserica
Neamului� (cu toate cã
aceºtia sunt de origine
greacã, georgianã,
ucraineanã). Dar�
românii �cei buni� le per-
mit cu mãrinimie acestor
sfinþi sã fie �ocrocrotitori aiotitori ai
neamuluineamului� ºi nu-i
expulzeazã, pânã una-
alta�

- Românii �cei rãi�
sunt acei care au îndrãznit
sã aibã mamã ºi tatã
ortodocºi, dar de naþionali-
tate diferitã. Aceºtia nu se
mai pot alipi, sãrmanii, la
vreun neam oarecare la
Judecata de apoi. (Cãci aºa
au hotãrât românii �cei
buni�, aºa înþeleg ei
Biserica Neamului�).
Sãrmanul Sf. Ioan Gurã de
Aur, nici el nu are ºansã sã
se alipeascã vreunui neam,
cãci a îndrãznit sã aibã tatã
roman ºi mamã gre-
coaicã�

- Românii �cei buni�
sunt amicii lui C. Tãnase,
care, dupã spusele
dumisale (vezi �FLUX-ul�
din 07.12.1999 ) �îºi fac�îºi fac

cruce ºi înjurã�cruce ºi înjurã� (!?) pre-
oþii în jurul bisericii în tim-
pul Sfintei Liturghii.
Aceºtia sunt creºtinii lui C.
Tãnase ºi românii �cei
buni� (înjurã bine� fãcân-
du-ºi cruce�). 

- Românii �cei rãi� � e
de la sine înþeles, sunt acei
care nu înjurã.

- Românii �cei buni�
sunt acei care-l �plâng� pe
caldarâm pe pãrintele
Vasile Petrache, insultân-
du-i fiicele, dar care la 40
de zile nu s-au dus sã-l

plângã cu adevãrat la mor-
mânt pe pãstorul rãposat�

- Românii �rãi� sunt,
respectiv, cei ce au slujit la
40 de zile parastasul
creºtineºte, alãturi de
îndurerata vãduvã a pãrin-
telui, de familia sa.

- Români �buni�
sunt acei care îi împart ºi pe
Patriarhi strict pe naþional-
itãþi, considerând, proba-
bil, cã �una soborniceascã
ºi apostoleascã Bisericã� ar
fi o aberaþie depãºitã de
evenimentele ce se
deruleazã doar sub nasul
lor istoric�

- Români �rãi� sunt
acei care îi pomenesc �pe
toþi Patriarhii ortodocºi�,
având în vedere cã Biserica
e universalã (Iar de îndrãz-
nesc sã-l mai pomeneascã ºi
pe Preafericitul Pãrinte
Patriarh Teoctist, trebuie
sã-ºi cearã voie de la �ade-
vãraþii români�).

- Români �buni�
sunt cei de la Chiºinãu, care
(spre deosebire de cei de la
Bucureºti) se bucurã de tot
ce e rãu în Biserica Rusã
(uitând cã rãul se întâmplã
în trupul Ortodoxiei, deci ºi
în trupul întregii Ortodoxii
- a neamurilor, nu doar a
neamului�)

- Români �rãi� sunt
acei care se roagã � pentru
unirea tuturor� în dreapta
credinþã (asemenea pãrin-
telui Pavel Borºevschi, care
s-a strãduit sã acorde un
ajutor, sã construiascã o
punte de împãcare, doritã
ºi de pãrintele ºi socrul sãu
Vasile Petrache � dar a fost
scuipat de �cei mai înþelepþi
ºi clarvãzãtori� dintre
români).

-Românii �cei buni�
sunt acei care înþeleg
Biserica Neamului doar ca
o înfruntare a ortodocºilor
de alte etnii, aducând astfel
prejudicii aceleiaºi Biserici.

- Românii �cei rãi�
sunt acei care vãd Biserica
Neamului (a fi român � a fi

creºtin ortodox) ca o
pavãzã contra sectelor ºi
ereziilor anticreºtine ºi
pãgâne�

- Românii �buni�
sunt doar acei ce au o
decentã îngustime naþio-
nalã. (Cuvântul �Unire� în
sens ortodox nu le spune
nimic acestora) C. Tãnase
vorbeºte deja de doi
Dumnezei� (Pe ortodocºi
îi uneºte sobornicitatea,
,unirea credinþei�,  dar asta
nu înseamnã deloc a
dezbrãca haina ro-

mâneascã a Liturghiei din
bisericile noastre, sau cã
noi am uitat de unde venim
pânã la 1812� 

- Românii �cei rãi�
sunt, deci, toþi acei ce au
gândire ortodoxã univer-
salã, �pânã la marginile
pãmântului��.

Totuºi, peste 900 de
mãnãstiri ºi biserici dintre
Prut ºi Nistru liturgisesc
româneºte, pomenindu-i pe
sfinþii Nicodim de la
Tismana, Calinic
Cernicanul, Iorest ºi Sava,
Oprea, ªtefan cel Mare �
fãrã sã-i întrebe pe românii
�cei buni�. Iar pãrintele
Pavel e calomniat în conti-
nuare� Cãci românii �cei
buni� (de la Chiºinãu)�
�mãri se vorbirã ºi se sfã-
tuirã, pe la  apus de soare�
(de ce, Doamne, oare..?)
�� cã are oi mai multe��

*    *    *
Între timp, în bisericã

�Sf. Ierarh Nicolae�, pre-
oþii Petru ºi Pavel,  în pofi-
da românilor �celor buni�,
liturgisesc ROMÂNEªTE
Iar privirile credincioºilor

sunt încântate de cata-
peteasma adusã de cãtre
pãrintele Pavel de la
Humuleºti, se instaleazã
încãlzirea, îºi continuã
lucrul Consiliul parohial
(acel vechi - legitim) ºi
cântã dulce, ca în toþi anii
care a cântat,  acelaºi cor
bisericesc .

Iar vocea la care se
referã d-l Tãnase (fãrã cali-
ficativele urâte pe care le
dã) nu este a pãrintelui
Borºevschi, ci a pãrintelui
diacon Nicolae Bujor, unul
dintre cei mai puternici
baºi din Moldova, care a
refuzat în repetate rânduri
concursuri internaþionale ºi
arii la Opera Naþionalã,
preferând sã slujeascã  ca
diacon în Biserica lui
Hristos.
Iar afarã� înjurã amicii

d-lui C.Tãnase, fãcâdu-ºi
cruce�

Români buni ºi români rãi�
În jurul evenimentelor de la biserica   �Sf. Ierarh Nicolae� din Chiºinãu

ÎÎntrebare: Stimatã Marian
Wiersinga, reprezentaþi o
organizaþie olandezã a cãrei
activitate umanitarã în lume
este bine cunoscutã. Cum se
concretizeazã aceastã activi-
tate în Republica Moldova?

RRãspuns: Caritas-Olanda
este una din organizaþiile de
inspiraþie catolicã a cãrei
activitate în RM este orien-
tatã în primul rând spre aju-
torarea celor mai vulnera-
bili, din punct de vedere
social, cetãþeni ai acestui
stat. Organizaþia noastrã a
acordat ºi acordã suport
organizaþiei Caritas-
Moldova pentru elaborarea
ºi realizarea unui proiect
finanþat de Oficiul Umanitar
al Comunitãþii Europene
(ECHO). Comisia
Europeanã, dupã cum se
ºtie, a alocat peste douã mi-
lioane euro Republicii
Moldova pentru diferite
proiecte de asistenþã socialã
ºi ajutor umanitar.
Fondurile alocate sunt va-
lorificate nu numai prin
intermediul organizaþiei
noastre, ci ºi al altora, cum
ar fi filiala Crucii Roºii, de
exemplu.

Noi coordonãm realizarea
unui proiect în valoare de
circa 260 de mii de euro.
Proiectul presupune oferirea
hranei ºi a cãrbunilor pentru
cei mai sãraci ºi suferinzi.
Aceste persoane, precum ºi
copiii din familiile mari ºi
sãrace beneficiazã de câte o
masã zilnic de ºase ori pe
sãptãmânã.

ÎÎ.: Cum sunt identificate
aceste persoane?

RR.: Problema, poate cea
mai mare, este cã sunt foarte
mulþi oameni nevoiaºi. Peste
80 la sutã din populaþia RM
este sub nivelul minimului de
subzistenþã. Caritas-
Moldova împreunã cu
autoritãþile guvernamentale
locale fac totul pentru a-i
identifica pe cei mai neaju-
toraþi dintre aceºtia.

În fiecare comunitate existã
o lista a acestora. Am fost în
timpul vizitei mele în RM în
unele localitãþi pentru a-i
vedea pe cei care au strin-
gentã nevoie de cantine
sociale. Am vãzut bãtrâni
care într-adevãr suferã de
foame. Am vãzut copii din
familii foarte sãrace, familii
care nu au uneori nici case ºi
nici pãmânt. Uneori în aceste
familii sunt cate 6 copii ºi
nici unul dintre pãrinþi nu
are o slujbã. În consecinþã, ei
îºi pot permite numai o sin-
gurã masã foarte micã pe zi
ºi este vital necesar ca ei sã
beneficieze de o masã în plus.

ÎÎ: Ce dificultãþi aþi întâm-
pinat în realizarea propriu
zisã a proiectului?

RR.: Problemele legate de

distribuirea produselor ali-
mentare, a cãrbunelui în
cadrul implementãrii acestui
proiect nu sunt atât de mari
ca în alte cazuri.Caritas-
Moldova are departamente
în zece localitãþi ale RM � în
regiunile de Nord, Centru ºi
de Est. Proiectul respectiv
este prevãzut doar pentru
aceste zece localitãþi. Evident
cã pentru realizarea în bune
condiþii a acestui proiect
existã un mic personal care
este plãtit, dar multe per-
soane fac voluntariat. La
realizarea proiectului par-
ticipã, de asemenea, preoþii
ºi surorile parohiilor cato-
lice. Cu alte cuvinte, sistemul
de distribuire este bine pus la
punct astfel încât sã fie cât
mai echitabil cu
putinþã.Cãrbunele este
transportat la casele celora
care au nevoie de el, iar can-
tinele sociale sunt organizate
în centrul localitãþilor ca sã
fie cât mai accesibile cu
putinþã.

ÎÎ.: Caritas-Olanda, ca ºi
Caritas-Moldova, sunt orga-
nizaþii de inspiraþie catolicã.
Este oare ajutorul umanitar
îndreptat, în acest caz, doar
spre comunitãþile catolice?

RR.: Categoric nu. Este o
condiþie strictã a donatorilor
Comunitãþii Europene ca
asistenþa umanitarã sã fie
acordatã tuturor celora care
au nevoie, indiferent de rasã,
naþionalitate sau religie.
Trebuie sã vã spun cã avem o
conlucrare bunã cu Biserica
Ortodoxã din Republica
Moldova în acest sens. Am
avut întâlniri cu reprezen-
tanþi atât ai Mitropoliei
Chiºinãului ºi Întregii
Moldove, cât ºi ai
Mitropoliei Basarabiei cu
care am cãzut de acord sã
lucrãm împreunã în acest
sens. ªtiu cã existã o bunã
înþelegere între
Administratorul Apostolic al
Bisericii Catolice ºi
mitropoliþii Bisericii
Ortodoxe. Suntem fericiþi cã
existã aceastã cooperare.
Salutãm de asemenea orice
acþiuni de dezvoltare umani-
tarã ale Bisericii Ortodoxe.
Vreau sã vã spun în final cã
sunt foarte fericitã cã acest
lucru se întâmplã ºi cã cei
mai sãrmani oameni din RM
sunt ajutaþi. Sper cã în viitor
sã ne concentram atenþia
asupra dezvoltãrii struc-
turale, astfel încât cetãþenii
acestei þãri sã aibã posibili-
tatea nu numai sã benefi-
cieze de donaþii, dar ºi sã
aibã perspective de dez-
voltare, sã-ºi câºtige veni-
turile pentru un trai decent.

Interviu cu Marian WIERSIN-
GA, coordonator de proiecte

pentru Europa Centralã si de
Est la Caritas-Olanda

SUNTEM  FERICIÞI  SUNTEM  FERICIÞI  
SÃ-I  AJUTÃMSÃ-I  AJUTÃM

PE CEI  MAI SÃRACIPE CEI  MAI SÃRACI

Un grup de români �rãi�
(huiduiþi de �cei buni�)  
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Este o referire a
Marelui poet la legile dum-
nezeieºti ºi atât. Nici o aluzie
la altceva. Fiindcã doar
Dumnezeu a creat legi ºi le-
a creat pentru oameni. Insã
oamenii nu pot sã-ºi creeze
legi pentru sine. Mai
degrabã ar putea fi numite
norme sau restricþii.
Convenþional. ªi numai.
Cãci cine le poate scrie aces-
te restricþii? Cei slabi? Cei
sãraci? Nu! Acei cu putere!

Acei bogaþi! ªi scriindu-le,
bineînþeles cã se gândesc cã
or trebui sã fie respectate...
numai nu de ei. Aºa e cu
�legile� acestea. ªi nicide-
cum cu cele dumnezeieºti.

De ce respectãm creaþia
omului ºi de ce negãm
creaþia lui Dumnezeu? De
ce ne temem de pedeapsa ce
ar surveni de la o  eventualã
nerespectare a normelor
omeneºti ºi de ce nu ne
temem de pedeapsa dum-
nezeiascã, ignorând legile
cereºti?

Ar fi pentru unii o
explicaþie cred, dar e
aparent stupidã: teama ºi
pedeapsa pãmânteascã sunt
mai telurico-reale ºi mai
promte, pe când cele dum-
nezeieºti - mai abstracte ºi
mai lente, mai târzii. ªi ar
mai fi o explicaþie, tot pen-
tru unii, deºi cu mult mai
corect: Dumnezeu este mai
milostiv ºi ne va ierta, însã
omul nu iartã.

Profitând de acest argu-
ment, de bunãtatea lui
Dumnezeu, noi facem ceea

ce facem, ºi ...  îl ignorãm. ÎI
neglijãm. ÎI negãm. Stupid
ºi absurd.

Ambiþia noastrã de a-L
înþelege este într-atât de
feroce, cã neputând sã
pãtrundem în esenþa
tainelor Lui, din incapaci-
tatea specificã nouã, Îl
negãm, Îl hulim.

Deci sã fim atenþi la
cauzã. Ce ne-a lãsat El nouã
contra noastrã? Ce ne
învaþã pe noi ca sã fie în
detrimentul raþiunii, corpu-
lui ºi existenþei noastre? El
fiind Tatãl nostru, la fel cum
noi suntem tatã copiilor
noºtri, în rele îºi creºte ºi
educã un tatã fiii?
Bineînþeles cã nu.

ªi atunci, dacã ne-a
creat pe Pãmânt, ºi vedem
cã cu mare dragoste, cãci
recunoaºtem cu toþii cã sun-
tem cele mai complexe ºi
desãvârºite fiinþe, de ce ar
trebui sã ne urascã?

Sã ne prigoneascã? Sã
ne distrugã? Noi astfel pro-
cedãm cu copiii noºtri? Noi
nu ne aparþinem - suntem ai

lui Dumnezeu, cãci El ne-a
creat.

E cazul sã ne creºtem ºi
sã ne educãm copiii dum-
nezeieºte. Ca prin ei sã ne
recãpãtãm iertarea multor
pãcate ale noastre.

Inocularea sinceritãþii
ºi frumosului, credinþei ºi
dragostei în sufletele lor este
o cale adevãratã în acest
sens. Acest lucru se înfãptu-
ieºte nu în sãlile video, sau
cerºind la colþ de stradã, nu
în bodegi afumate ºi drogate
sau case cu reputaþie puþin
prestigioasã (localuri ºi
activitãþi �legale�), ci în bi-
serici ºi ºcoli. Sã nu ne
temem sã implantãm cre-
dinþa în inimile copiilor
noºtri, cãci ea ar strâmtora
sau nu ar permite pãtrun-
derea unor deprinderi rele
sau a unor vicii. Sã ne
creºtem o generaþie vir-
tuoasã ºi sãnãtoasã, dar nu
una lipsitã de scrupule ºi
ofticoasã. O generaþie de
Oameni ºi patrioþi, dar nu
una de faraoni ºi miºei.

Primul obiect de studiu
în ºcoalã este religia. Aºa
cum orice acþiune (lucru,
cãlãtorie,  etc.) precede cu
un gând la Dumnezeu, pen-
tru ajutor ºi izbândã.
Atunci mã mirã foarte mult
faptul, când cei de care
depinde instruirea copiilor
în ºcolile de stat, pun în dis-
cuþie problema introducerii
religiei în ºcoalã, deºi tre-
buie ei sã fie promotorii
acestei concepþii.

Amintind vorba de mai
sus,  înainte de a te porni sã
faci ceva trebuie sã spui
�Doamne ajutã�. A spune
acest lucru este foarte greu.
Pânã când? Sã nu fie prea
târziu când vom dori sã-1
rostim.

�NU CERCETA ACESTE  LEGI,
CACI EªTI NEBUN CÂND LE-NTELEGI�

G .  C o º b u c

Este imposibil sã înþe-
legi legile lui  Dumnezeu. ªi
totuºi, sã nu-L mai supãrãm
cu impertinenþa noastrã
dacã ne-a spus: �Lãsaþi
copiii sã vinã la mine� . 

In timpul sãrbãtorilor
de iarnã din acest an,
peste 3.200 copii orfani
vor primi cadouri prin
intermediul Fundaþiei de
caritate “Clipa Sideralã”
care, in colaborare cu
Ministerul Educaþiei ºi
ªtiinþei  ºi Primãria
Chiºinãu,  desfãºoarã  in
perioada  16-23  decem-
brie   a.c. “Caravana de
Crãciun”.

Acþiunea va fi  orga-
nizatã  pentru  a  doua
oarã  ºi  include
patronarea a zece ºcoli  ºi
case  de  tip  internat.  La
organizarea “Caravanei
de Crãciun”, in 1998, ºi-au

dat concursul peste  26
agenþi economici.

Preºedintele
Fundaþiei “Clipa
Sideralã”,  Salovat
Jdanov,  a comunicat  cã
în acest an numãrul
firmelor care ar  dori sã
participe la organizarea
“Caravanei de Crãciun”
ar  putea  fi  mai mare.
Panã la ora actualã ºi-au
anunþat intenþia  de  a  par-
ticipa  la aceastã acþiune
SA “Frigo”, SA “Vitanta”,
SA “Alimcom”,  SA
“Carmez”, SA “Tutun-
CTC”, Moldovaagro-
indanc”, “Mobiasbanc” ºi
“Banca Socialã”.

ANUL  ACESTA  3.200
DE  COPII  VOR  PRIMI

CADOURI  DE
CRÃCIUN  PRIN INTER-
MEDIUL FUNDAÞIEI DE

CARITATE �CLIPA
SIDERALÃ�

Chiºinãu, 7 decem-
brie.  Organele de interne
ale Moldovei avertizeazã
pãrinþii ºi întreaga soci-
etate sã asigure o
supraveghere mai ri-
guroasã a copiilor, aºa
cum în republicã se
î n r e g i s t r e a z ã
fenomenul traficului
de copii,  relateazã
Moldpres.

ªeful Departamen-
tului evidenþã ºi do-
cumentarea populaþiei
al Ministerului de Interne,
Chiril Panteleev, a
menþionat luni în cadrul
briefingului ministerului
de resort cã în ultimii doi
ani poliþia a contracarat 18
cazuri de scoatere ilegalã a
copiilor peste hotarele þãrii
cu scopul de a-i vinde.
Panteleev a specificat cã

cei mai mulþi copii au

fost transportaþi la Taºkent
pentru a fi vânduþi unor
persoane necunoscute.
Deºi ancheta mai continuã,
poliþia a arestat deja câte-
va persoane ce practicau

traficul de copii în
Moldova, una dintre care,
Stepanschi Nina, reuºise sã
scoatã din republicã, în
total, cinci copii.

Conform sursei citate,
ultimul caz de trafic de
copii vizeazã tentativa
cetãþenei Nina Zderciuc de
a vinde în România trei
minore de 16 ani pe care le-

a scos din þarã în baza
unor documente false.

Aceeaºi sursã a lãsat sã
se înþeleagã cã copiii sunt
scoºi din republicã pentru
a fi vânduþi în robie ºi cã de

cele mai multe ori înºiºi
pãrinþii îºi vând
odraslele trafi-
canþilor de copii.

Conform art.112,
113 din Codul penal
al Republicii
Moldova, scoaterea

ilegalã a copiilor din
tarã se pedepseºte cu pri-
vaþiune de libertate de la 5
la 12 ani, iar pentru
rãpirea copilului în scopuri
de profit se prevede o
pedeapsa de 3 -15 ani pri-
vaþiune de libertate.
Organele de interne ale
Moldovei  avertizeazã soci-
etatea asupra fenomenului
traficului de copii.

UN FLAGEL AL
SOCIETÃÞII - 
TRAFICUL DE

COPII

ªoldãneºti, 9 decembrie. Biserica
�Sfinþii arhangheli Mihail ºi Gavriil� din
ªoldãneºti a ars pana  în temelie, echipa
de pompieri
putând doar
l o c a l i z a
focul pen-
tru a nu
a d m i t e
rãspândirea lui
asupra altor imobile.

Locotenent-colonel Ion Druþã, ºeful
Serviciului antiincendiar judeþean
Orhei, a relatat cã este pentru prima

oara în ultimii 50 de ani când s-a aprins
un locaº de cult. Incendiul s-a produs din
cauza neglijenþei slujitorilor bisericii,
care au încercat sã încãlzeascã con-
ductele termice cu o lampã de benzinã.

Dl Druþã a precizat cã de la
începutul anului pe întreg

teritoriul judeþului au
fost înregistrate
peste 60 de

incendii cauzate de nere-
spectarea regulilor antiincendiare, aces-
tea reprezentând o jumãtate din
numãrul lor total.

A
ARS BISERICA

DE LA
ªOLDÃNEªTI

Preot, Prof. Ion
Dogot
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Sunt cãi cu mult mai bune decât calea postului, care ne pot deschide
uºile îndrãznirii celei cãtre Dumnezeu. Cel ce mãnâncã ºi nu poate posti sã
facã milostenii mai bogate, sã se
roage cu mai multã stãruinþã, sã fie
cu mai multã râvnã la
ascultarea cuvintelor dum-
nezeieºti, la acestea boala trupu-
lui nu-i este o piedicã. Sã se
împace cu duºmanii, sã alunge din sufletul
sãu orice gând de rãzbunare. De vrea sã facã asta, a
postit postul cel adevãrat, acela pe care mai presus de toate îl cere de la
noi Stãpânul. Cã pentru aceasta porunceºte ºi aceastã abþinere de la
mâncãturi,   ca   înfrânându-ne sãltãrile trupului, sã-1 facem plecat pentru
împlinirea poruncilor. 

Dar dacã din pricina unei boli trupeºti nu vrem sã avem ajutorul ce ni-
1 dã postul, atunci fãrã sã ne dãm seama ne pãgubim cumplit. Dar dacã
postul nu ne e de nici un folos, dacã ne lipsesc faptele bune, de care am vor-
bit mai sus, apoi vom fi ºi mai trândavi de nu putem folosi nici leacul pos-
tului.

Aflând aceste lucruri de la mine, vã rog, ca pe cei ce puteþi posti, sã
duceþi mai departe, atât cât vã stã în putinþã,  aceastã  frumoasã  ºi lãu-

dabilã râvnã. �Cu cât se stricã omul nostru cel din afarã, cu atât se
înnoieºte cel dinãuntru� (II Cor. 4, 16). Da, postul istoveºte trupul ºi pune
frâu zburdãrilor celor fãrã rânduialã, dar face sufletul mai limpede, îl
întraripeazã, îl face sã se suie la înãlþimi, îl face uºor. Iar pe fraþii voºtri,

care din pricina unei slãbiciuni trupeºti nu pot sã
posteascã, îndemnaþi-i sã nu lipseascã de

la aceastã învãþãturã
d u h o v n i c e a s c ã ;
învãþaþi-i, spuneþi-le

cele grãite de mine, arãtaþi-le
cã acela care mãnâncã ºi bea cu mãsurã
nu-i nevrednic sã vinã la bisericã ºi sã

asculte predica; nevrednic e cel trândav, cel leneº.
Spuneþi-le cuvântul apostolic: �Cel ce mãnâncã, pentru Dom nul

mãnâncã; cel ce nu mãnâncã tot pentru Domnul nu mãnâncã; ºi
mulþumeºte lui Dumnezeu� (Rom. 14, 6). Deci ºi cel ce posteºte, mulþumeºte
lui Dumnezeu cã a avut putere sã ducã osteneala postului; ºi iarãºi ºi cel ce
mãnâncã mulþumeºte lui Dumnezeu, pentru cã aceasta cu nimic nu-i poate
vãtãma mântuirea sufletului, dacã vrea.
Atâtea cãi ne-a deschis iubitorul de oameni Dumnezeu, câte nici nu putem

spune, prin care ne este cu putinþã, dacã vrem, sã dobândim cea mai înaltã
îndrãznire cãtre Dumnezeu. 

PÃCATUL ESTE 
CÃLCAREA VOII  LUI

DUMNEZEU

Oricât  de  mul t  ar  fugi  sau ar  evi ta
unele  s i tuaþ i i ,  s tãr i  sau împrejurãr i ,  omul
nicicând nu va putea  sã  fugã def ini t iv  de
evidenþa:  pãcatul .

În  v i z iunea  c r e º t i nã  cãde rea  î n
pãcat  º i  însuºi  pãcatul  const i tu ie  nu doar
un aspect  a l  antropologiei ,  dar  axa sau
che i a  e i ,  necesa rã  pen t ru  î n þ e l ege rea
omului ,  lumii  º i  a  i s to-
r ie i .
Pãca tu l  e s t e  cã l ca rea
voi i  lu i  Dumnezeu.  Ca
urmare a  aceste i  cãlcãr i
omul  s-a  îndepãr ta t  de
t r anscenden t ,  nu  ma i
es te  a tâ t  de  sensibi l  la
cele  spir i tuale ,  mintea  î i  es te  cu mul t
ma i  obscu rã  º i  î n þ e l ege rea  mu l t  ma i
vagã.

Am putea  spune cã  pãcatul  es te  un
�virus�  ce  a l tereazã umani ta tea�

PERFECÞIUNEA RÃULUI 
E DE A NU CUNOAªTE 

DIVINUL

Putem vorbi  de  un bine º i  un rãu în
lume.  �Cuvântul  rãu  (din  la t .  reus  =
acuzat ,  v inovat )  concent reazã  ceea  ce
este  negat iv,  ceea ce  provoacã neajun-
su r i ,  necazu r i ,  nep l ãce re ,  ne fe r i c i r e ,
ceea ce  supãrã ,  nemulþumeºte ,  ceea ce  nu
se cuvine,  nu se  cade.�

Aceastã  noþ iune indicã  opusul  sau
absen þa  b ine lu i .  Le ibn iz  vede  un  rãu
meta f iz ic  ce  cons tã  în  imper fec þ iune ,
f iz ic  în  sufer inþã  º i  moral  în  pãcat .  În
cazul  nostru  ne  intereseazã anume acest
ul t im rãu,  adicã  cel  moral .  �Rãul  moral
es te  categor ia  e t icã  ce  expr imã în  forma
cea  ma i  gene ra l ã  ca rac t e r i s t i c a
fenomenelor  individuale  º i  socia le  care
contravine legi lor  morale i� .  În  general

sursele  rãului  moral  t rebuie  ident i f icate
la  nivelul  conºt i inþe i .

Creºt inismul  real izeazã o  s intezã
sau  s imb iozã  a  accep þ iun i lo r  r ãu lu i
moral .  Sfântul  Pavel  î i  ident i f icã  pe  cei
rã i  cu cãzuþ i i  în  pof te  º i  pãcate .  E o
decãdere  º i  negat iv ism,  abatere  de  la
Adevãr  º i  Bine.
Binele  º i  rãul  sunt  niº te  categor i i  funda-
mentale  a le  e t ic i i .  Rãul  es te  o  l ipsã  a
binelui  º i - i  pentru  ident i f icarea  binelui .  
Da to r i t ã  r ãu lu i  s e  men þ ine  t r eazã

conºt i in þa  binelui .  Deci ,  rãul  e  º i  ceva
important .  Cel  ce  cunoaºte  rãul  poate
dobând i  conv inge rea  pen t ru  va loa rea
binelui .

În  creº t in ism omul  are  cunoaºterea
binelui  º i  rãului  º i  es te  absolut  l iber  în
a l ege re .  Cu  toa t e  aces t ea  l eg i s l a þ i a
moralã  dã  expl icaþ i i le  necesare  pr ivind
binele-rãul  º i  accentuând importanþa  cul-
t ivãr i i  b ine lu i  º i  per ico lu l  rãu lu i .  Ea
îndeamnã spre  o  diminuare  a  rãului ,  spre
o e l iminare  pe  cât  es te  cu put inþã .

�În  f iecare  om exis tã  tendinþa  a tâ t
sp re  b ine ,  c â t  º i  sp re  r ãu ;  ex i s t ã
po ten þ i a l  pen t ru  u rcuºu l  pe  s ca ra
desãvârº i r i i ,  dar  º i  pent ru  cãderea  în
pãca t � .  D ion i s i e  p seudo-Areopag i tu l
a f i rmã  cã  în t reaga  ex i s t en þã  e s te  d in
bine,  pe  când rãul  es te  o  urmare  a  cãder i i
de  la  vi r tu þ i .  Însã  aceasta  nu t rebuie  sã
ne ducã cu gândul  la  dispar i þ ia  to ta lã  a
binelui  d in  om.  Dar,  în þe legem cã rãul
t inde de a  se  subst i tu i  b inelui .  Frumos
spune în  acest  sens  f i lozoful  º i  i s tor icul
re l ig i i lor  Mircea El iade,  cã  perfecþ iunea
rãului  e  de  a  nu cunoaºte  divinul .
Binele  es te  dat  de  cãt re  Dumnezeu º i

rãul  nu poate  veni  de  la  Acesta .  Iar  în þe-
lesul  lu i  es te  unul :  de  a  pãzi  porunci le
dumneze i e º t i .  E l  e s t e  o  neces i t a t e  a
na tu r i i  umane  º i  î n  f i ne  p r inc ip iu l
b ine lu i  s e  i den t i f i cã  º i  cu  sup rema
poruncã:  de  a  iubi .

C lemen t  A lexandr inu l  vo rbeº t e
despre  om ca despre  o  creaturã  a  lu i
Dumnezeu ,  ce  e s t e  o  imag ine  a
Logosului  º i  meni tã  de  a  progresa  spir i -
tual .  El  es te  înzestra t  cu conºt i inþã ,  i  s -a
dat  legea moralã  º i  es te  l iber.  Legea a

fos t  datã  pentru
ca omul  sã  t rã-
i a scã  con fo rm
na tu r i i  s a l e .
Cãlcarea  legi i  se
ega l eazã  cu  o
o fensã  º i

în jos i re  a  umanei
na tu r i ,  p r ecum º i  a  l u i  Dumnezeu .
Autorul  fapte lor  re le  nu es te  Dumnezeu,
dar  omul  ce  nu a lege binele .  Iar  a t i -
tudinea omului  poate  f i  judecatã  de  pro-
pr ia  sa  conºt i in þã .

Suntem capabi l i  de  a  a lege s inguri
º i  l iber  în t re  bine º i  rãu,  însã  aceastã
alegere  nu es te  posibi lã  fãrã  cooperarea
între  voinþã  º i  ra þ iune.  �Omul  es te  l iber
sã  a leagã º i  rãul  º i  pr in  aceastã  a legere
îº i  d is t ruge armonia  in ter ioarã;  fapte le
nu mai  sunt  de  acord cu legea º i  aºa  se
s t recoarã  e lementul  rãu în  via þa  moralã� .

Suf le tu l  omenesc  poar tã  în  s ine
imaginea  p lãce r i i .  Câ t  p lãce r i l e ,  ca re
sunt  în  s lujba ra þ iuni i ,  nu iese  din  l im-
i te le  normale ,  e le  sunt  s lugi  bune pentru
bine.  Iar  �de îndatã  ce  depãºesc  înch-
inãr i le  naturale  º i  se  consumã în  pof tã ,
plãcerea  devine un s tãpân rãu�.  Plãcerea
t r ebu ie  supusã  r a þ i un i i .  P r imu l  om
devenind sclavul  plãcer i i  cade în  pãcat .
Astfe l ,  pãcatul  pr imordial  es te  un pãcat
a l  p lãcer i i  senzuale  º i  se  ext inde asupra
tuturor.

VIRTUTEA
CÃINÞEI

DUHOVNICI ªI TEOLOGI CONTEMPORANI
Cãinþa este cea mai înaltã dintre virtuþi, pentru cã nu e însãºi o virtute înfãptuitoare în rând cu celelalte, ci
pentru cã rãmânând mereu nemulþumitã cu ceea ce realizeazã acelea, le împinge mereu mau sus.
Fãrã sã fie  o virtute înfãptuitoare aparte, ea este un motor al tuturor virtuþilor. Dacã n-ar fi cãinþa, nu ar fi
tendinþa de depãºire în om. Cãinþa e o ardere necontenitã înãuntrul omului, care întreþine tensiunea dupã mai
bine. Prin ea, cãlcând omul pe sine însuºi ºi judecându-se în numele pretenþiilor absolute ale lui Dumnezeu,
se ridicã mereu mai sus. În aceasta ea e necontenitã, nu se terminã niciodatã cât trãim.

Ascetica si Mistica crestinã, pag. 125

Pr. Gheorghe Barâmb

Sfântul IOAN GURÃ DE AUR

P Ã C A T U L  ª I
R Ã U L

Pãrintele DUMITRU
STÃNILOAE

CUVÂNT
DE SPRE 

VALOAREA POSTULUI
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PREOÞIE PROTESTANTÃ ÎN BISERICA ORTODOXÃ?PUNCTE DE VEDERE

Sfântul Ioan Gurã de Aur
spune într-una din omiliile
sale cã �omul creºtin este
fiinþa înãlþimilor�. Dacã ne
gândim însã cã la creaþie
Dumnezeu a întipãrit în om
chipul Sãu ºi i-a dat acestu-
ia posibilitatea de a ajunge
la asemãnarea cu El dupã
har, vom zice de bunã
seama cã orice om (chiar
necreºtin) e o fiinþã a
înãlþimilor. Înþelegând bine
cinstea deosebitã a omului,
psalmistul David se între-
ba: �Ce este omul cã-þi
aminteºte de el? Sau fiul
omului, cã-1 cercetezi pe
el? Micºoratu-1-ai pe dân-
sul cu puþin faþã de îngeri,
cu slavã ºi cu cinste 1-ai
încununat  pe el�.
Creºtinul are însã ceva în

plus faþã de ceilalþi oameni.
El are posibilitatea de a se
numi �fiu� al Tatãlui
Ceresc ºi �frate� dupã har
al Mântuitorului, cãci El
însuºi zice:
�De acum nu vã mai

numesc pe voi slugi, cãci
sluga nu ºtie tot; ci voi sun-
teþi fraþii
ºi pri-
e t e n i i
Mei�. ªi
aceasta o
s i m t e
fiecare în mãsura în care
pãtrunde în tainele
cunoaºterii lui Dumnezeu.
Nu este vorba de o

cunoaºtere teoreticã a celor
despre Dumnezeu, cãci
aceasta nu te înalþã prea
mult, ci de o trãire în

Dumnezeu, de o
împãrtãºire de harul lui
Dumnezeu. Este binecunos-
cut faptul cã iubirea
creºtinã întrece virtutea
credinþei ºi a nãdejdii prin
caracterul sãu veºnic ºi
prin izvorul ei, care este
Dumnezeu. Ei bine,

creºtinul este un fiu al
iubirii dumnezeieºti ºi al
învierii în acelaºi timp.
El ºtie cã jertfa

Mântuitorului Hristos nu
are decât suportul iubirii
lui Dumnezeu faþã de
oameni. ªi aceasta sporeºte

în sufletul creºtinului
dragostea de semeni, pen-
tru cã numai aºa el poate
rãspunde iubirii lui
Dumnezeu. Creºtinul care
trãieºte în harul lui
Dumnezeu simte bucuria
comuniunii cu El. Nu poate
exprima întotdeauna prin

cuvinte aceastã
bucurie, aºa
cum nici Sf.
Apostol Petru
pe Tabor n-a
putut-o expri-

ma, decât într-o formã
copilãreascã, dar în sufletul
sãu era o comoarã pe care
n-ar fi vrut s-o piardã.
Bucuria creºtinului este

Hristos. Tocmai de aceea el
se simte bogat ºi nu aleargã
prea mult dupã cele materi-

ale. Aceasta 1-a fãcut pe Sf.
Apostol Pavel sã spunã spre
sfârºitul vieþii sale, când era
dus dintr-o închisoare într-
alta: �Mie a vieþui este
Hristos�. Aceasta i-a
îndemnat pe creºtinii
primelor veacuri sã
înfrunte cu seninãtate ºi
chiar cu bucurie furia
nestãpânitã a persecuto-
rilor. Ei ºtiau cã prin
moarte vor fi pãrtaºi
învierii lui Hristos ºi se vor
învrednici de bucuria cea
netrecãtoare.
Aºa înþelegem de ce Sf.

Serafim de Sarov îi întâm-
pina pe toþi oamenii cu
cuvintele: �Hristos a înviat,
bucuria mea!�

Existã ºi nu existã! Din punct
de vedere dogmatic, desigur, nu
existã, dar din punct de vedere al
înþelesului liturgic, al vieþii prac-
tice a slujitorului preoþiei, deose-
birile sunt fundamentale, deoarece,
precum se ºtie, lucrarea unei profe-
siuni indicã nu numai esenþa ei, ci
produce ºi schimbãri în fiinþa ºi
cadrul ei.

Atât   Patriarhia   Ecumenicã,
precum ºi Patriarhia Alexandriei,
au desfiinþat         îmbrãcãmintea
preoþeascã ºi înfãþiºarea exterioarã
a clericilor lor (rasã, barbã, cami-
lafcã etc.) din viaþa de toate zilele ºi
nu numai în Turcia, ci ºi în toate
celelalte jurisdicþii spirituale ale
lor. Au pãstrat totuºi
îmbrãcãmintea clerului ortodox în
timpul sãvârºirii slujbelor bi-
sericeºti ºi în bisericã. Se
menþioneazã cã aceasta s-a fãcut
fãrã un consens panortodox ºi fap-
tul are acelaºi sens ca ºi cum vre-
una din Bisericile Ortodoxe ar
hotãrî, de pildã, oficial ºi unilate-
ral, sã desfiinþeze postul sau slujba
utreniei din cadrul  Sfintei
Liturghii.

cunoscuþilor
lui, nimeni nu-1
mai cunoaºte ºi
nimic nu se
cunoaºte. Înþele-
sul adânc al aces-
tei practici este
concepþia cã pre-
oþia nu atinge
persoana, nu are
legãturã adâncã
cu �esenþa� ei, ci
este o simplã pro-
fesiune, dupã
exercitarea cãreia
funcþi onarul sau
negustorul, dupã
ce �ºi-a terminat
treaba lui�, leapãdã aceastã
calitate ºi se întoarce la aceea
de simplu om.

Avem aici exact felul �occiden-
tal� de înþelegere al preoþiei orto-
doxe ºi  îndeosebi felul protestant,
potrivit cãruia �preotul� se
cunoaºte numai la exercitarea
�profesiunii� lui, dupã care revine
în rândul laicilor, fãrã nici o deose-
bire de ei. Aceºtia deci nu sunt
pãrinþi, ci �joacã de-a pãrintele�
temporar, aºa cum actorul îºi joacã
rolul sãu.

Am zis însã dupã înþelesul
occidental al preoþiei ºi nu simplu
al protestantismului, pentru cã ºi
în catolicism    acelaºi    principiu
domneºte. Clericii, dupã sãvârºirea
slujbelor lor, �aruncã� rasa ºi, bãr-
bieriþi   cum   sunt,   devin
�nevãzuþi�, adicã cu totul
necunoscuþi ca clerici. Aceasta este,
desigur, ºi pricina adâncã pentru
care Biserica Ortodoxã, în tim-
purile strãvechi, s-a împotrivit cu
tãrie unui papã bãrbierit ºi cleri-
cilor lui. Desigur, nu din pricina
conservatorismului,  cum  o
socotesc teologii �moderni�, ci din
pricinã cã în aceastã tendinþã a
vãzut o altã înþelegere decât cea
creºtinã a tainei preoþiei. Adicã o
tendinþã de laicizare a clerului. în
aceastã împotrivire, deci, nu-i
vorba simplu de �pãr�, dupã cum
se zice de obicei. La papism, deci, ºi
nu la protestantism, copilul sãu, va
trebui sã cãutãm rãdãcinile lai-
cizãrii slujirii preoþeºti. Acest
drum, în chip fatal, a trebuit sã-1
urmeze Patriarhia Ecumenicã,

fiind angajatã total în duhul nive-
lator al ecumenismului.

Total deosebitã este înþelegerea
pe     care o are Biserica Ortodoxã
despre slujirea preoþiei. Potrivit
acesteia, slujirea preoþiei nu este
�profesiune�, nici lucrare momen-
tanã, care dureazã pe timpul
sãvârºirii unei sfinte slujbe, ci este
slujire, care dureazã neîtrerupt,
adicã slujire care pecetluieºte ºi
determinã   adâncul   persoanei
slujitorului, prin sfântul har, pen-
tru toatã viaþa lui. De aceea, cle-
ricul, cât trãieºte, nici o singurã
clipã nu înceteazã de a fi cleric. De
aceea, la Biserica Ortodoxã nu se
pune niciodatã problema �pen-
sionãrii� clerului, aºa cum se pune
în Apus.

Clericul ortodox ºi dupã ter-
minarea rânduitã a �serviciului�
sãu, nu �aruncã� rasa, ci rãmâne
�mobilizat� slujitor al Bisericii, ca
martor continuu al credinþei. ªi
dupã sãvârºirea sfintelor slujbe,
clericul ortodox rãmâne cleric, este
pãrintele duhovnicesc - înceteazã
oare vreodatã un tatã de a fi tatã? -
ca o necontenitã mãrturie a cre-
dinþei în lume, aºa cum Iisus
Hristos ºi Apostolii sunt prezenþi în
chip simþit, ºi este recunoscut de
câtre toþi ortodocºii, oriunde s-ar
afla - în Rãsãrit, Apus etc. - ca
pãrintele duhovnicesc al
ortodocºilor ºi nu numai al credin-
cioºilor din enoria sau eparhia sa.
Faptul acesta este   asemenea   cu
prezenþa bisericilor ºi icoanelor

ortodoxe, pe care
numai vãzându-le,
creºtinul ortodox le
recunoaºte ºi se însem-
neazã cu Sfânta Cruce.

Deci îmbrãcã-
mintea exterioarã ºi
îmbrãcãmintea cle-
ricului nu are nici o
legãturã cu vreun
oarecare conserva-
torism, ci exprimã o
adâncã înþelegere a
Tainei Preoþiei de cãtre
creºtinismul ortodox.
Aceea cã preoþia
pecetluieºte în chip
neºters persoana cler-

icului ortodox, ca o neîntreruptã
mãrturie ºi prezenþã în lume a
Domnului, în chip simþit, dupã
cum zice Sfântul Ignatie:
Episcopul este un �chip al lui
Dumnezeu�, iar preotul un �chip al
Apostolilor�   ºi   Pãrintele
duhovnicesc   al    tuturor
creºtinilor ortodocºi, în tot timpul
vieþii sale.

Dimpotrivã,    dezbrãcarea
preoþiei de formele ei exterioare
dovedeºte o negare a celor douã
elemente esenþiale ale ei: carac-
terul ei de neîntreruptã   mãrturie
a prezenþei  Domnului  Iisus
Hristos în lume în chip vãzut ºi
neîntrerupta      paternitate
duhovniceascã a clericului faþã de
credincioºi, dar ºi faþã de toþi
oamenii, care numai atunci merg
dupã el, când îl recunosc, potrivit
cuvântului:  �Eu  sunt pãstorul cel
bun ºi cunosc pe ale mele ºi mã
cunosc de ale mele� (Ioan 10,14).

Toate celelalte - anacronismul
ºi nemodernismul Ortodoxiei  con-
stituie pretexte pentru  pãcat.
Creºtinul ortodox sensibil observã
cu îngrijorare cã bisericile orto-
doxe, care cedeazã prea mult la
duhul modernismului ºi ecumenis-
mului, tind sã pãrãseascã acest ca-
racter bisericesc ºi devin simplu
�centre�, cu fatalã primejdie a
descreºtinãrii lor.

Tema uniformei ºi înfãþiºãrii
clerului ortodox este fundamentalã
ºi ar trebui sã constituie o preocu-
pare specialã a unor întâlniri
panortodoxe sau a Sinodului.

Dupã �ORTODOXOS TYPOS�

Pr. Ioan CHIRVASÃ

Catedrala Sf. Sofia din Constantinopol,
prefãcutã de turci în moschee

BUCURIA DE A FI CREªTIN

Fiind întrebat dacã, în
ce priveºte înþelegerea preoþiei, este
deosebire între Patriarhia,
Ecumenicã, care a desfiinþat
purtarea hainei preoþeºti, ca semn
distinctiv al clerului ortodox, ºi între
celelalte Biserici Ortodoxe, care
menþin îmbrãcãmintea tradiþionalã
ºi în genere îmbrãcãmintea cleri-
calã, profesorul MEGAS L.

FARANTOS a rãspuns astfel:

În afarã de aceastã con-
statare,      însã,    procedura
Patriarhiei  Ecumenice de a
des f i in þa  în fã þ i ºarea  ex te -
r ioarã  º i  îmbrã-cãmintea
clerici lor ei  produce o nouã
înþelegere a slujirii preoþeºti.
Preoþia este înþeleasã astfel  ca
o lucrare momentanã, tempo-
ralã ºi periodicã, ca �profe-
siune� care dureazã atâta timp
cât dureazã ºi sãvârºirea unei
sfinte slujbe. Dupã terminarea
acesteia, clericul se
�elibereazã� de preoþia lui ºi se
întoarce la treapta �laicilor�.
Iar dacã s-a depãrtat de cercul
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Precum una ca aceasta s-a
fãcut ºi acum de prea fericitul aces-
ta Pãrintele nostru:

Un om oarecare cu frica lui
Dumnezeu ºi credincios în Hristos,
se afla în Constantinopol, carele
iubea pre prea cuviosul acesta
pãrinte, ºi se iubea si el de dânsul.
Acesta oarecând vrând a face cale
întru altã þarã, grãbindu-1 treaba
ce avea, se duse la biserica sfântu-
lui de-ºi fãcu rugãciunea dupã obi-
cei, ºi luându-ºi ziua bunã de la
rude ºi de la prieteni, intrã în cora-
bie. Iar când a fost la nouã ceasuri
din noapte, se scularã corãbierii sã
întoarcã ºi sã-ºi întindã vetrelele,
începând alt vânt. Deci întru acea
vreme se sculã ºi smeritul acesta
om, sã meargã pentru nevoia sa, ºi
fiind toþi ocupaþi pentru întinsul
vetrelelor, se întâmplã de se
împiedicã ºi cãzu în mare. ªi fiind
întuneric ºi vântul pornind corabia
înainte, nu puturã corãbierii sã-i
foloseascã nimic, ci plângeau de
amarã moartea acelui om. Iar el
cãzând în mare precum era îmbrã-

cat, ºi afundându-se întru
adâncimea luciului, zise: Sfinte
Nicolae, ajutã-mi! ªi strigând acest
glas, o mare minune! Cât sunt de
necuprinse minunile tale, Doamne! 

Se aflã în
mijlocul casei lui,
pãrându-i cã este în
adâncul mãrii. Iar
vecinii auzindu-i
glasul se scularã,
aºiºderea ºi cei din
casã aprinserã
lumina, ºi strân-
gându-se ºi vecinii
de  afara, îl vãzurã
stând în mijlocul
casei ºi strigând, ºi
curgea apa de mare
de pe hainele lui.
Deci încremenind
stãturã muþi de
groazã; iar el zise: O fraþilor! Ce
este aceasta ce vãz? Cã ºtiu bine cã
ieri la nouã ceasuri eu mi-am luat
ziua bunã de la toþi, ºi intrând în
corabie am purces, ºi având vânt
bun am mers câtva, iar când a fost
la a doua ºi a treia streajã
de noapte, adicã la nouã ceasuri

m-am dus pentru nevoie ºi m-am
împiedicat de corãbieri, ºi am
cãzut în mare. 

ªi chemam pe sfântul Nicolae
intru ajutor, iar acum nu ºtiu unde

mã aflu, spuneþi-mi
voi, cã eu mi-am
ieºit din fire ºi m-
am uimit. Deci
aceia luând seama
cuvintelor lui,
vãzând ºi apa mãrii
unde curgea de pe
dânsul, se spãimân-
tarã cugetând în
inimile lor de prea
mãrita minune, ºi
bucu-rându-se toþi
ºi lãcrimând cu
dânsul, strigau:
Doamne, miluieºte! 

Dupã aceea dezbrãcându-se ºi
luându-ºi alte haine, se duse la bis-
erica Sfântului Nicolae, ºi acolo
petrecu cealaltã parte de noapte,
cãzând cu lacrimi si cu rugãciuni
la icoana sfântului, ºi da mulþu-
mitã cu mirare multã de minune.
Apoi viind vremea Utreniei, ºi

strângându-se poporul dupã obi-
cei, se cunoscu la toþi minunea, ºi
umplându-se toþi de acele dulci
aromate, ce le adusese acest om
spre mulþumita Sfântului Nicolae,
vãzând ºi biserica plina de
lumânãri aprinse, întrebarã unul
pre altul ca sã ºtie de pricina lucru-
lui, si aflând, se minunarã, mãrind
pre Dumnezeu ºi lãudând pre sfân-
tul. Aceastã mare ºi peste fire mi-
nune vestindu-se prin tot
Constantinopolul, ajunse pânã ºi la
urechile împãratului de atunci ºi a
Patriarhului; care adunaþi în sfat,
ziserã sã cheme pre acel om.     

Acesta mergând ºi povestind
înaintea celor adunaþi, cum ºi în ce
chip s-a fãcut cu dânsul acea mare
ºi cu adevãrat necuprinsã de gând
mi-nune, toþi strigarã: Mare eºti,
Doamne, ºi minunile sunt lucrurile
Tale ºi nici un cuvânt nu ajunge
spre lauda minunilor tale! ªi
fãcând Litii ºi Privegheri,
strângându-se mulþimea, mergea
la biserica sfântului slãvind ºi
binecuvântând pre Dumnezeu ºi
mulºumind marelui Ierarh. 

OM  CERESC  FIIND,  ÎNTOCMAI CU
ÎNGERII,  PE  PÃMÂNT  TE-AI   ARÃTAT

sinaxar

(începutul în pag. 1)

Pe mãsurã ce se cufunda în
munca de pregãtire a
textului biblic pen-
tru tipar, Gavriil
era ispitit de
intenþia de a opera
singur o revizie ra-
dicalã, invocând
inadvertenþele ºi
erorile pe care le-a
descoperit.  Examinând textul pro-
pus, mitropolitul Gavriil a gãsit
multe greºeli mai ales în cartea
Ieºirea (Ishodul), despre ce îi comu-
nicã aceluiaºi A. N. Goliþin: �în
partea întâia a ei o nepotrivire foarte
micã cu textul grecesc ºi cel slavonesc
ºi de aceea spe-ram, cã în celelalte
cãrþi nu vor fi mari piedici, dar, mai
presus de aºteptãrile mele, în cartea
a doua am întâmpinat atâtea obsta-
cole, care oprindu-mã în cale, mã fac
sã mã adresez Excelenþei voastre cu
lãmuriri. Citind Ishodul (Ieºirea, sau
Exodul n. n.) am vãzut, cã traduc-
erea moldoveneascã în multe locuri
deloc nu se potriveºte, nici cu cea
greceascã, nici cu cea slavoneascã. În
ea în comparaþie cu cea greceascã ºi
slavoneascã sau se omit rânduri (sti-
huri) întregi, sau este tradus cu totul
altceva�. De fapt aceste greºeli erau
ºi în Biblia de la 1795, lucru pe care
îl observase ºi arhimandritul
Varlaam care spunea cã traducerea
de la Blaj �este mai aproape de cea
latineascã ºi franþuzeascã, decât de
cea greceascã ºi slavoneascã, fapt de
care eu nu mã îndoiesc, întrucât
aceastã Biblie este tipãritã în Ardeal

de cãtre uniþi�.  
Din aceste considerente mitropo-

litul Gavriil a propus sã se revadã ºi

sã se corecteze întreaga Biblie dupã
textele greceºti (Septuaghinta sau
cum se exprimã mitropolitul Gavriil:

ediþiile celor 70 de îndreptãtori de
rãsãrit) ºi slavoneºti,  pentru a înlãtu-
ra greºelile care s-au strecurat în
Biblia de la Blaj. Dar propunerea lui

a fost respinsã, pe motivul cã Sfânta
Scripturã trebuia sã fie cât se poate de
repede tipãritã, probabil Societatea

Biblicã era constrânsã de  planul sãu
de apariþii,  aºa cã Biblia de la
Petersburg a rãmas sã fie o copie cu
corecturi mici, fãcute de  mitropolitul
Gavriil ºi arhimandritul Varlaam, de
pe Biblia de la 1795 de la Blaj, dar
din  care  lipsesc  totuºi adausurile
Episcopului  Ioan   Bob.

Tipãrirea Bibliei la Petersburg a
durat ceva mai mult de un an,
începând  încã în primãvara anului
1818, terminându-se  la 15 august
1819. Dupã cum aflãm din
scrisoarea lui Nikolae Jukovski,
preºedintele Comitetului din
Moscova,  adresatã  P.S. Dimitrie
(Sulima), din  8 mai 1818,  la aceastã
datã erau tipãrite deja 20 de file, sau
8 cãrþi din Vechiul Testament:
Facerea, Ieºirea, Leviticul, Numerii,
Deuteronomul, Cartea lui Iosua Navi,
Cartea Judecãtorilor ºi Cartea lui
Rut, ajungându-se la Cartea Întâia a
Regilor.

Mai uºor au mers lucrurile la
tipãrirea pãrþii a doua a Bibliei ºi
anume a Noului Testament. În ediþia
Bibliei de la Petersburg din 1819 este
reluatã versiunea Noului Testament
apãrutã încã în 1817 tot la

Petersburg.
Nu cunoaºtem tirajul ediþiei.
Apariþia acestei cãrþi  reprezintã

un eveniment nu numai
pentru Basarabia, ci ºi
pentru principatele
române, care aveau
nevoie de noua ediþie a
Cãrþii Sfinte.

Textul Bibliei
româneºti de la

Petersburg a fost
retipãrit cu puþine rectificãri de mit-
ropolitul Andrei ªaguna la Sibiu în
1856-1858.

Biblia din 1819 fiind rãspânditã
în Basarabia, Moldova ºi Muntenia  a
adus foloase nepreþuite culturii
româneºti. Or ºtiut este cã  eparhia
din Chiºinãu dãdea câte o Biblie ºi
câte un Nou Testament fiecãrui preot
care se hirotonia. 

Exemplare tipãrite s-au expediat
din Petersburg la Chiºinãu, unde au
fost difuzate; o parte din ele s-au
trimis în Moldova ºi Þara
Româneascã,  cerute de mitropoliþii
Veniamin Costachi ºi Dionisie Lupu.
Tipãritã într-o limbã frumoasã,
corectã, Biblia de la Petersburg pânã
la urmã este  una din cãrþile
româneºti care s-a pãstrat prin bi-
sericile din multe locuri Sud-est
Europene.  Exemplare ale Bibliei de
la Petersburg au fost atestate ºi în
muntele Athos: schitul rusesc  �Sf.
Andrei�, mãnãstirea Esfigmenu, schi-
tul �Sf. Ilie� ºi chilia Intrarea Maicii
Domnului. În prezent în Republica
Moldova sunt cunoscute 8 exemplare
ale acestei tipãrituri. 

Mitropolitul Gavriil Bãnulescu-Bodoni

180 DE ANI AI BIBLIEI DELA PETERSBURG

Nicolae Fuºtei,  cercetãtor la
Institutul de Istorie al   A.ª.M.



nr. 16 (96), 17 decembrie 1999

INTREBAREA VII
Care este Rugãciunea dom-

neascã?

RÃSPUNS
�Tatãl nostru, Carele eºti în ceruri,
sfinþeascã-se numele Tãu�, ºi ce
urmeazã.

ÎNTREBAREA VIII
În câte pãrþi se împarte

Rugãciunea aceasta dom-
neascã?

RÃSPUNS
În început, în cereri ºi în încheiere.

INTREBAREA IX
Care este începutul? 

RÃSPUNS 
Tatãl nostru, Carele eºti în ceruri.

ÎNTREBAREA X
Ce inþeles are începutul aces-
ta?

RÃSPUNS
Mai întâi ne învaþã cum cã acela

care vrea sã roage pe Dumnezeu nu
trebuie sã vinã înaintea Lui numai
ca o fãpturã a Sa, ci ºi ca fiu al Sãu
dupã har. Fiindcã, dacã nu este fiu,
nu poate sã-I spunã Tata. Iar harul
acesta al înfierii, Iisus Hristos 1-a
dat celor ce cred într-însul, dupã
cum graieºte Scriptura: �ªi celor
câþi L-au primit, care cred în
numele Lui, le-a dat putere ca sã se
facã fii ai lui Dumnezeu�. ªi în altã
parte: �ªi pentru cã sunteþi fii, a
trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului
Sãu în inimile noastre, care striga:
Avva, Pãrinte!� Pentru aceasta Î1
ºi numim Tatã al nostru. În al
doilea rând, trebuie sã fie fiu al
Bisericii noastre, ortodoxe ºi sobor-
niceºti, pentru cã cine nu
recunoaºte Biserica drept maicã a
sa nu poate    sa-L recunoascã pe
Dumnezeu drept Tatã al sãu, dupã
cuvântul care zice: �Spune-l
Bisericii, iar de nu va asculta nici
de Bisericã, sã-þi fie tie ca un pãgân
ºi vameº�. În al treilea rând, nu se
cade sã aibã nici o îndoialã cã nu

va cãpãta lucrul pe care-1 cere,
fiindcã îl roagã pe un Parinte
iubitor ºi indurãtor, Pãrinte
obºtesc, al tuturor, dupã cum
grãieºte Scriptura: "Fiþi milostivi,
precum ºi Tatãl vostru este
milostiv". Acesta, nu numai cã nu
se împotriveºte sã ne dea cele ce-I
cerem, dar El ne aratã ºi în ce chip
sã-L rugãm, ºi primeºte cu
milostivire rugãciunile noastre,
numai cât sã se facã întru curãþie ºi
din adâncul inimii. Fiindcã El ºtie
ce vrea fiecare dintre noi sã-L
roage, dupã cum s-a spus: "Cã ªtie
Tatãl vostru de cele ce aveþi tre-
buinþã, mai înainte ca sã cereþi  voi
de la El" (Mt. 6,8). ªi în altã parte:
"Deci, dacã voi, rãi fiind, ºtiþi sã
daþi daruri bune fiilor voºiri  cu cat
mai mult Tatãl vostru Cel din
ceruri va da cele bune celor care
cer de la El?�  În al patrulea rând,
acest cuvânt înainte ne învaþã cum
cã Dumnezeu este Tatãl nostru al
tuturor; în acest chip ºi noi, credin-
cioºii, trebuie sã fim fraþi între noi
ºi sã ne rugãm nu numai pentru
noi, ci ºi pentru fraþii noºtri, unul
pentru altul, dupã cum învaþã
Scriptura, când spune: "Vã rugaþi
unul pentru altul, ca sã vã vindecaþi -
cãtre Pãrintele nostru obºtesc, adicã,
dupã cum El a spus: ªi Tatã al vostru sã
nu numiþi pe pãmânt, cã Tatãl vostru
unul este, Cel din ceruri. Pentru cã
Acela, vãzând dragostea noastrã
frãþeascã (pe care totdeauna o cere în
Sfânta Evanghelie), ºi ca un parinte se
bucurã de aceasta, ºi, ca unul gata sã-ºi
plece urechea, mai grabnic ne ascultã.
În al cincilea rând, prin cuvântul acela
care spune: "în ceruri", ne tãlcuieºte sã
ne înãlþãm mintea noastrã ºi întreg
cugetul nostru, de la cele pãmânteºti ºi
pieritoare, la cer ºi la cele nepieritoare,
în timpul când ne rugãm. Iar
Dumnezeu �ºi Tatãl nostru nu se aflã
numai în ceruri, ci este de faþã pretutin-
deni ºi pe toate le împlineºte. Dar fiind-
cã harul Sãu ºi mulþimea bunãtãþilor
Sale strãlucesc mai cu seamã în cer,
pentru aceasta cerul se cheamã Scaunul
Sãu, cum zice proorocul cã: "in cer  are
Scaunul Sãu" (Ps. 10,4),  ºi, în alt loc:
�Domnul în cer a gãtit Scaunul Sãu ºi
împãrãþia Lui peste toþi stãpâneºte"

(Ps. 102, 19).

ÎNTREBAREA XI
În a doua parte a acestei

Rugãciuni domneºti, câte cereri se
cuprind?

RÃSPUNS
ªapte sunt cele cerute.

ÎNTREBAREA XII
Care este cea dintâi cerere din

Rugãciunea domneascã? 

RÃSPUNS
Sfinþeascã-se numele Tãu.

ÎNTREBAREA XIII
Ce cuprinde înlr-însa aceastã

cerere? 
RÃSPUNS

Mai întâi cuprinde aceasta: cum sã
cerem de la Domnul ºi Dumnezeul nos-
tru sã ne dea viaþã cucernicã,
împodobitã cu virtuþi ºi fapte bune, de
la care oamenii sã se îndemne sã
slãveascã numele lui Dumnezeu, pentru
cucernicia vieþii noastre, dupã cum s-a
spus: "Aºa sã lumineze lumina voastrã
înaintea oamenilor, aºa încât sã vadã
faptele voastre cele bune ºi sã slãveascã
pe Tatãl vostru Cel din ceruri"(Mt. 5,6).
În al doilea rând, cuvântul acesta cere
nu numai ca viaþa noastrã sã fie spre
slava lui Dumnezeu, ci ºi ca toþi cei ce nu
cred, nici nu cunosc pe Dumnezeul cel
adevãrat, sã se întoarcã ºi sã-L
cunoascã, aºa încât, într-înºii ºi printr-
înºii, sã se slãveascã numele lui
Dumnezeu. Încã ne rugãm Domnului ºi
Dumnezeului nostru pentru aceia care
poartã numele creºtinãtãþii adevãrate,
dar duc o viaþã rea ºi desfrânatã, de pe
urma careia se defaimeazã credinþa ºi
Dumnezeul nostru. Pentru aceºtia
spune Apostolul: "Având înfãþiºarea
adevãratei credinþe, dar tãgãduind pu-
terea ei" (2 Tim. 3,5); ºi în altã  parte:
"Cãci numele lui Dumnezeu, din prici-
na voasirã, este hulit între neamuri"
(Rom.3,24). Unora ca aceºtia aceastã
parte a rugaciunii le cere sã se cãiascã
ºi sã înceteze cu viaþa neruºinatã,
trãind în cucernicie ºi cumpãtare
de-acum încolo, ca, în acest chip,
numele lui Dumnezeu sã se poatã
sfinþi. Pe langã acestea, trebuie sã

ºtim cã numele lui Dumnezeu
este sfânt prin sine însuºi, dar se
spune cã în noi ºi de cãtre noi se
sfinþeºte, când noi ne sfinþim pe noi
înºine cu o viaþã cucernicã ºi
îmbunãtãþitã, întru slava numelui
Sãu.

ÎNTREBAREA XIV
Care este a doua cerere?

RÃSPUNS
Vie împãrãþia Ta.

ÎNTREBAREA XV
Ce se cuprinde în aceasta a

doua cerere?

RÃSPUNS
Ne rugãm lui Dumnezeu ca El, cu

harul ºi dreptatea Sa ºi cu
îndurarea Sa, sã împãrãþeascã în
noi toþi, ºi mai cu seamã în inima
noastrã, iar nu pãcatul, dupã cum
sta scris: "Deci sã nu împãrãþeascã
pãcatul în trupul vostru cel muri-
tor, ca sã vã supuneþi poftelor lul"
(Rom. 6,12). În al doilea rând,
aceastã cerere aratã cã omul, aflân-
du-se în harul lui Dumnezeu ºi
simþind bucuria cereascã, dis-
preþuieste lumea ºi va dori sã gân-
deascã împãrãþia lui Dumnezeu,
dupã cum spunea Apostolul:
"Doresc sã mã despart de trup ºi sã
fiu împreunã cu Hristos" (Fil.
1,23). În al treilea rând, cã ne
rugãm lui Dumnezeu sã grãbeascã
a doua venire a Sa, în care "Fiul
omului va veni întru slava Sa" (Mt.
25,31), ºi va fi învierea morþilor ºi
Judecata de apoi, prin care sã se
poatã înlãtura împãrãþia lumii
acesteia ºi vrãjmaºul sufletelor
noastre ºi sã vinã împãrãþia
cerurilor, ca "Dumnezeu sã fie
toate în toþi"(I Cor. 15,28), cum
spune Apostolul.

ÎNTREBAREA XVI
Care este a treia cerere?

RÃSPUNS 
Facã-se voia Ta, precum în cer ºi

pe pãmânt.

Sf. Ierarh Petru Movilã

MÃRTURISIREA ORTODOXÃ A CREDINÞEI
BISERICII SOBORNICEªTI ªI APOSTOLEªTI
RÃSÃRITENE(partea a doua)   
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DIN

FILOCALIE

D E S P R E  P R I C I N A  R E L E L O R
Omul cuminte,

gândindu-se la
puterea tãmã-
duitoare a
judecãþilor dum-
n e z e i e º t i ,

poartã cu mulþu-
mire necazurile
care-i vin prin
ele, nefãcând pe
nimeni vinovat
pentru ele,

decât pãcatele
sale. 
Iar cel nebun,

n e c u n o s c â n d
p r o v i d e n þ a
atotînþeleaptã a

lui Dumnezeu,
pãcãtuieºte ºi
cãnd e mustrat,
socotind fie pe
Dumnezeu, fie pe
oameni ca prici-

nuitori ai
relelor sale.

M A X I M
MÃRTURISITORUL,
Filocalia,vol.II

7    catehezã

(Va urma)
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8    internaþional

Întreaga lume traverseazã în
prezent o perioadã foarte dificilã,
de declin ºi incertitudine, de tensi-
une ºi dramatism, de dezu-
manizare ºi satanizare a multora.
Ortodoxia noastrã în genere, cât ºi
fiecare BisericãOrtodoxã localã în
parte, sunt astãzi confruntate cu
grele ºi diverse probleme, a cãror
rezolvare nu se întrevede, depãºind
de multe ori puterile omeneºti prin
diabolica   lor   þesãturã   ºi cola-
borare a forþelor umane
obscure.Ucraina, aceastã þarã
ortodoxã vecinã atât de mare, îºi
cautã ºi ea la
ceasul
d e

faþã coordo-
natele unui vital echilibru

spiritual ºi material. 
Problema unitãþii ºi reconcilierii

bisericeºti îndeosebi, dupã
dureroasa ºi regretabila dezbinare
din sânul sinodului de la Kiev,   se
doreºte   grabnic soluþionatã.E
cunoscut cã viaþa spiritual-reli-
gioasã în Ucraina s-a dezvoltat
milenar (ca de altfel pe tot întinsul
imens al fostei Rusii imperiale) în
jurul grandioaselor lavre ce au
rivalizat cândva cu impozantele
domuri ºi catedrale din Apus.

ªi în prezent s-ar putea spune cã
spiritualitatea pravoslavnicilor
fraþi ucraineni e polarizatã mai cu
seamã pe lângã douã magnifice
complexuri monastice: Lavra

Pecerska ºi Mãnãstirea Pociaev.
Suprimându-i-se cultul de cãtre
satanicul regim comunist, mãreaþa
lavrã a Pecerskãi - fostã muzeu al
ateismului (!!!) pânã în 1990 - îºi
reînnoadã acum viaþa
duhovniceascã de odinioarã, atât
de bestial frântã, pe când strãlucea
în glorie alãturi de Athos, Sinai ºi
Optina, fiind, dupã Ierusalim,
Sfântul Munte ºi Mãnãstirea
Pociaev, un scump ºi binecuvântat
loc al apariþiilor ºi minunilor
Maicii Domnului. Ctitoritã de cei
doi mari luceferi lavrioþi, Antonie

º i

Teodosie,
sinodia numãrã aprox.

60 de pãrinþi ºi fraþi sub condu-
cerea unui tânãr ºi afabil egumen. 

Mulþimi de toate vârstele vin la
rugãciune ºi închinare la cele douã
mari peºteri, cu zeci de sfinte
moaºte izvorâtoare de mireasmã
haricã ale cuvioºilor pustnici ce s-
au nevoit aci într-un mod uluitor,
ca într-un adevãrat deºert egiptean
subpãmântean.Criza financiarã
pronunþatã face ca lucrãrile de
restaurare sã se deruleze lent,  iar
atmosfera citadinã secularizantã,
precum ºi funcþionarea unor
galerii ºi expoziþii laice în incintã,
afecteazã oarecum climatul spiri-
tual al acestei vestite lavre, ce-ºi
scânteiazã în soare ºi-n oglinda
apelor Niprului numeroasele sale
turle aurite.

Monahul IGNATIE

U C R A I N A

EGIPTUL
SUBTERAN DIN LAVRA
PEªTERILOR

Secretariatul general al episcopatului a comunicat unele cifre privind
�situaþia candidaþilor la preoþie ºi numãrul hirotoniilor�, date statistice
care sunt fãcute publice în Joia Mare, zi în care Mântuitorul a instituit
Taina Euharistiei. Cifrele nu iau în considerare ordinele religioase, care,
ºi ele, pregãtesc candidaþi la hirotonie.

La ora actualã în Franþa, de exemplu, sunt 1.164 seminariºti, din care
209 în primul an. Din aceºtia, 49 provin din învãþãmântul superior, 43
dintr-un an pregãtitor, 36 au fost salariaþi, 20 provin din învãþãmântul
catolic, 19 din învãþãmântul public, 16 de la seminarii pentru adulþi sau
din cãmine, 16 de la Serviciul Naþional ºi 10 �de provenienþã diversã�.
În Franþa au fost hirotoniþi 126 de preoþi. În întreaga lume, numãrul
preoþilor se ridicã la 404641 (cf. datelor din �Annuario Pontificio�).

În Europa se aflã majoritatea dintre aceºtia, respectiv 55%,  în America - cca.
29%, în Asia - mai puþin de 9%, în Africa - în jur de 5,5%, în Oceania - puþin
peste 1%. De remarcat cã numãrul preoþilor este în continuã creºtere în Asia de
Sud-est (+41%) ºi în Africa (+29%).

BISERICA ROMANO-CATOLICÃ

Stimaþi  c i t i tori ,  vã anunþãm cã abonarea la  z iarul
�Curierul  Ortodox�  continuã.  Vã puteþ i  abona la
orice of ic iu poºtal  din republicã.  Abonându-Vã la pu-
bl icaþ ia  noastrã,  veþ i  f i  la  curent cu noutãþi le  din viaþa
Biserici i  Ortodoxe din Moldova,  din lumea creºt inã,
cu  prob lema re in troducer i i  re l ig i e i  ca  d i sc ip l inã
ºcolarã;  Veþi  avea în casele  D-voastrã interesante lec-
turi  creºt ine în famil ie ,  informaþi i  din istoria º i  cul-
tura noastrã creºt inã ortodoxã,  precum ºi  alte  lucruri
de învãþãturã ziditoare de suflet .  Cu toate cã preþuri le
cresc,  costul  abonamentului  la  z iarul  nostru a rãmas

acelaºi .  

MATERIALELE PUBLICATE REFLECTÃ DOAR OPINIA AUTORILOR ªI GRADUL LOR DE DOCUMENTARE

Stimaþi cititori, dacã aþi citit ziarul ºi nu doriþi sã-l pãstraþi, transmiteþi-l la alþi cititori, dar vã rugãm sã nu-l folosiþi pentru necesitãþi auxiliare

STATISTICI RECENTE

PRIVIND SITUATIA 

CLERULUI

Capela subteranã  unde  se
aflã  mormântul  Fecioarei  Maria,
situatã la poalele Muntelui
Mãslinilor, a fost inundatã luni, 13
decembrie, ca urmare a unei pu-
ternice ploi torenþiale, transmit
Reuters ºi EFE.

Forþele de intervenþie i-au sal-
vat de  la  înec  pe  cei  ºase cãlugãri
care se aflau în incinta capelei,  si-
tuatã  la  15  metri  sub pãmânt.
�In interior existã numeroase
icoane nepreþuite, între care ºi cea
a Fecioarei din Ierusalim. Dar
acum totul este acoperit de mâl�, a
afirmat pãrintele Barnavas

Kalikazaros.
Capela, datând din epoca

bizantinã, este administratã în
comun de Biserica ortodoxã
greacã ºi de Biserica ortodoxã
armeanã.  Ea  este situatã in
apropierea Grãdinii  Ghetsimani.

Milioane de creºtini sunt
aºteptaþi sã vinã  în  pelerinaj  în
Þara Sfântã in urmãtoarele luni,
pentru a  marca  2000  de  ani  de
la naºterea Mântuitorului.

Inundaþia a fost produsã de o
ploaie puternicã, un fapt destul de
rar în aceastã þarã cu climã sece-
toasã.

Mormântul Fecioarei Maria     
a fost inundat

MILOªEVICI  INVITAT  LA   BETHLEEM
PENTRU   SÃRBÃTORIREA

CRÃCIUNULUI  ORTODOX
Preºedintele Republicii Federale Iugoslavia (RFI, Serbia ºi

Muntenegru),  Slobodan  Miloºevici,  a  fost  invitat  de   patriarhul
greco-ortodox  Diodor  I,  sã  sãrbãtoreascã  in  Þara  Sfântã,  la  6 ia-
nuarie, Crãciunul ortodox, informeazã EFE. 

Patriarhul ortodox, împreunã cu preºedintele Autoritãþii Naþionale
Palestiniene (ANP), Yasser  Arafat,  a  invitat  pe  toþi  preºedinþii statelor
ortodoxe sã aniverseze la Bethleem 2000 de ani de la naºterea lui Iisus
Hristos.

Ambasada RFI in Israel nu a putut sã confirme dacã preºedintele
Miloºevici a acceptat sau nu aceastã invitaþie.

Pe de altã parte, un purtãtor de cuvânt al Ministerului israelian de
Externe a opinat cã �preºedintele Miloºevici  nu  va  indrãzni�  sã vinã
in  vizitã  în  aceastã  zonã,  �deoarece,  existând  un   ordin internaþio-
nal de arestare pe numele sãu, riscã sã fie reþinut�.

I E R U S A L I M

FILMELE TREBUIE SÃ 
PROMOVEZE PACEA

R O M A

Cetatea Vaticanului.
Filmele trebuie sa promoveze pacea, credinþa ºi unitatea între

oameni, a afirmat joi Papa Ioan Paul al II-lea, transmite
Associated Press, recepþionatã de Rompres ºi Moldpres.

Luând cuvântul în cadrul unei întrevederi, la Vatican, cu
participanþii la un seminar internaþional cu tema: �Rolul cine-
matografului în mileniul al III-lea�, desfãºurat timp de trei zile
la Roma, Suveranul Pontif a subliniat necesitatea ca filmele sã
înfãþiºeze �dimensiunea naturalã a omului pentru pace ºi
armonie cu Dumnezeu ºi semenii sãi�. 

Totodatã, el a adresat un apel regizorilor, actorilor ºi scriito-
rilor, în general, sã-ºi foloseascã talentele în scopuri nobile,
datã fiind puterea filmelor de a-i apropia pe oameni de semenii
lor ºi de a-i face sã reflecteze la problemele umanitãþii. 


